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Vážení sousedé, se začátkem nového školního 
roku jsme dokončili a zprovoznili přístavbu zá-

kladní školy. Zájemci měli možnost si ji prohlédnout 
při Dni otevřených dveří. Potěšila nás velká účast 
rodičů, Lysolajských, ale i bývalých studentů a peda-
gogů. Vzdělání dětí je investice do naší budoucnosti. 
Vhodné a inspirativní prostory k výuce, kde se děti 
budou ochotně a rády učit jsou naší prioritou. Naše 
škola byla postavena v roce 1934 a nyní značně 
omládla. Nová přístavba v hodnotě přesahující 30 
milionů korun je bezesporu nejvýznamnější stav-
bou v Lysolajích právě od čtyřiatřicátého. U školy 
byly vztyčeny tři vlajky. Česká vlajka znamená naše 
občanství a národní hrdost, vlajka Evropské unie 
znamená, že jsme demokratická země patřící do 
evropských struktur a že patříme na západ. Vlajka 
Lysolaj vyjadřuje sounáležitost s místem, kde žijeme 
a příslušnost k našemu domovu. Věřím, že se inves-

tice do vzdělání nám všem vyplatí. Že absolventi 
naší školy se pouze dočasně rozutečou na střední 
a vysoké školy i za zahraniční zkušeností a zase se 
do našich Lysolaj vrátí jako vzdělaní lidé s velkým 
rozhledem a svou prací a osobní morálkou a činy 
tento „vklad“ naší městské části zhodnotí a vrátí. 
Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 se budou konat volby do 
Parlamentu ČR, kde budeme na příští čtyři roky volit 
200 nových poslanců. Přijďte k volbám odevzdat 
svůj hlas. Volit máme sice právo, nikoliv povinnost, 
ale všichni víme, že kdo o svá práva nepečuje, ten je 
ztrácí. Půjde bezesporu o nejdůležitější volby od roku 
1989, které nasměrují, jakou cestou se naše země 
vydá. Nenechte propadnout svůj hlas, obzvláště 
dnes, kdy hrozí, že naše svobody a náš demokratický 
systém, ve kterém žijeme, je ohrožen. Děkuji vám.

Ing. Petr Hlubuček, starosta
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Zprávy z radnice

Zastupitelstvo Městské části Pra-
ha-Lysolaje zasedalo dne 9. 8. 2017.

Byla podána žádost o finanční pro-
středky ve výši 13 000 000 Kč z dotačního 
titulu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy na projekt  vybudování fot-
balového hřiště se zázemím na Štěpnici, 
na který se již podařilo získat z rozpočtu 
hlavního města Prahy investiční dotaci 
ve výši 18 000 000 Kč. V současné době je 
dokončována dokumentace pro stavební 
řízení a podána žádost o stavební povo-
lení. Pokud půjde vše podle plánu, mělo 
by na podzim tohoto roku proběhnout 
i výběrové řízení na zhotovitele stavby

Požádali jsme o stavební povolení také 
na Revitalizaci Denkrovy pískovny. Fi-
nalizujeme již realizační dokumentaci 
a i v tomto případě bychom rádi ještě 
v letošním roce vysoutěžili zhotovitele 
celé realizace. Ladíme zde jednotlivé 
sportovní prvky a plochy, výsadbu ze-
leně a vinohradu, přístupy a mobiliář.

Přes prázdniny byla dokončena rekon-
strukce prostřední komunikace a spoj-
nice všech tří komunikací ve východní 
části lokality Na Zavážkách. Od záři tak 
byl opět obnoven provoz linky MHD 
č. 160 v plném rozsahu přes zastávky 
Štěpnice a Sídlištní. V současné době 
probíhá rekonstrukce poslední nejjiž-
nější komunikace, která by měla být 
hotova do konce října letošního roku.
Současně s těmito pracemi se dokon-

čuje také rekonstrukce komunikace 
Poustka. V rámci projektu dojde k vý-
stavbě opěrné zdi, která zajišťuje svah, 
na kterém je příjezd k rodinným domům 
na této komunikaci. Nad opěrnou zdí 
vznikne také několik parkovacích stání.
Výstavba opěrné zdi byla vysoutěžena 
za 1 300 000 Kč, které jsme získali z 
účelové dotace hl. m. Prahy pro zvý-
šení komfortu parkování v této lokalitě. 

Dne 10. 8. 2017 se uskutečnilo v sále 
hasičské zbrojnice představení záměru 
nového majitele s bývalým areálem 
společnosti Balmed/Velaz na adrese Ly-
solajské údolí 15/53. Investor uvedl, že 
současné budovy má v plánu zbourat 

a na jejich místě postavit nové bytové 
domy. Projednání jsme iniciovali s cílem, 
aby se občané měli možnost se zámě-
rem seznámit a mohli k němu případně 
vznést připomínky. Názory přítomných 
občanů k představenému záměru byly 
velice negativní. Na základě toho bu-
deme trvat na tom, že musí dojít k pod-
statnému snížení výšky budov a s tím ke 
snížení počtu bytů. Současný návrh je 
tak pro městskou část neakceptovatelný. 

Konečně se podařilo získat dotaci ve 
výši 600 000 Kč na vybudování work
-outového hřiště Na Vinici vedle psího 
výběhu, které jsme již představovali na 
stránkách zpravodaje. Hřiště chceme 
instalovat ještě do konce měsíce října 
tohoto roku. Chceme tímto upozornit 
na stavební práce s tím spojené. Insta-
lace by však neměla trvat déle než měsíc.

Stále pracujeme na instalaci obecní sauny 
u revitalizované hasičské nádrže. Ladí se 
detaily, jako jsou interiéry a venkovní 
úprava. Sauna by měla být kompletně při-
pravena k užívání do konce měsíce října.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Návrhovaný vzhled objektu Balmed

Rekonstrukce komunikací Zavážky

VÍTĚZNÝ LYSOLAJSKÝ KOLÁČ 

V rámci tradičního Zahradníka roku 
je vyhlašována také kategorie o 
nejlepší lysolajský koláč. Absolutním 
vítězem letošního ročníku se stalo 
„Nebe v hubě“ od Petry Vondrákové, 
broskvový koláč Dany Reichlové 
skončil stříbrný a bronzové byly 
tvarohové šátečky Vilmy Trmalové.
Vítězný recept již není žádným 
tajemstvím. Vyzkoušejte ho i vy: 

Nebe v hubě
Těsto:
500 g hladké mouky, 200 g cukru, 2 

vejce, 200 g másla, 2 lžíce medu, 2 lžičky 
sody smícháme se 2 lžičkami mléka
Ze surovin zaděláme těsto,  rozdělíme 
na dvě poloviny a rozválíme 
na plechy. Jednu placku ihned 
pečeme 10 - 15 min. na 175 C°. Na 
druhou placku nalijeme směs.
Směs: 
250 - 350 g ořechů nasekaných 
nahrubo (půl vlašské a lískové),
 80 g cukru, 120 g másla, 3 lžíce medu. 
Tuto směs dáme na pánev a dozlatova 
osmažíme. Ještě horkou naneseme 
na syrovou placku a rovněž pečeme 
10 - 15 min. Směs nesmí vychladnout, 
jinak ztvrdne a nejde s ní nic dělat!

Krém:
3 dcl mléka, 1,5 lžíce hladké mouky, 
1/2 lžíce Solamylu,  100 g cukru
Suroviny svaříme a vychladíme. Do 
chladné směsi postupně přimícháme 
250 g másla s vanilkovým cukrem.

První upečenou a vychlazenou 
placku potřeme rumem 1,5 dcl i více, 
necháme vsáknout, poté potřeme 
krémem a přiložíme druhou placku 
upečenou s ořechy. Necháme uležet 
do druhého dne. Placky je třeba 
nechat dobře vychladnout, pak 
jsou pěkně tuhé a jde s nimi dobře 
manipulovat. Uchováme v chladu.
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Základní škola Járy 

Cimrmana Lysolaje

První zářijový den (a zároveň poslední 
den prázdnin) bylo dovršeno dvouleté 
úsilí dostavby nové budovy základní 
školy. Pan starosta Petr Hlubuček za 
účasti pozvaných hostů slavnostně 
přestřihl pásku, a tak již od prvního 
školního dne mohou nové atraktivní 
prostory konečně využívat žáci i učitelé.
Zahájení letošního školního roku pro-
běhlo v pondělí 4. 9. v nově  zrekon-
struované tělocvičně. Pan ředitel pro-
nesl proslov, představil pedagogický 
sbor (nově posílený o paní učitelku 2. 
stupně) a zejména přivítal ty nejmenší 

– žáky a žákyně obou prvních tříd.
Prvňáčci byli slavnostně ostužkováni a 
poté se odebrali se svými třídními uči-
telkami a rodiči do učeben, kde pro ně 
paní učitelky připravily další program. 
Na závěr čekalo prvňáčky překvapení  
- zmrzlinový pohár ve školní jídelně.
Ve čtvrtek 7. 9. se v naší škole konal až do 
večerních hodin Den otevřených dveří. 

Veřejnosti byly poprvé představeny nové 
prostory, o jejichž prohlídku byl velký 
zájem. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
výtvarný ateliér, laboratoř přírodověd-
ných předmětů, velkorysé prostory 
družiny, zrekonstruovanou tělocvičnu 

a samozřejmě i další třídy a zázemí školy.
Přítomní učitelé rádi odpovídali na 
dotazy návštěvníků nejen z řad rodičů. 
Zavzpomínat na školní léta a prohléd-
nout si nové učebny  přišla i řada bý-
valých žáků a pamětníků. Celá akce 
se setkala s velmi příznivým ohlasem.
Školní rok 2017/2018 tedy začal ve zna-
mení pozitivních změn. Výuka se v no-
vých prostorách již rozjela naplno a vě-
říme, že inspirativní prostředí a rozšířené 
možnosti ještě více zatraktivní výuku.  
Jak řekl jeden z návštěvníků Dne ote-
vřených dveří: „Sem by určitě chodil rád 
i Cimrman.“     Markéta Růžičková, učitelka

MŠ Pampeliška
Nový školní rok začal v pátek 1. 
září a my jsme přivítali 24 nových 
dětí. V letošním roce je ve školce 
15 předškoláků a 22 těch úplně nejmen-
ších, tříletých dětí. Doufáme, že si na 
školku brzy zvyknou a budou se do ní 
těšit stejně jako jejich starší kamarádi.
Máme dvě nové paní učitelky, ve třídě 
Berušek se o děti starají Veronika Pe-
lantová a Denisa Vranová a v Medvíďa-
tech jsou paní učitelky Hanka Králová 
a Kamila Lungová, která stejně jako v 
loňském roce povede pro děti každý 
týden kroužek Logopedická prevence. 
Vzdělávací program máme stejně jako 
v loňském roce zaměřený na lidové 
tradice a rozvoj pohybových doved-
ností, čemuž jsou podřízeny aktivity 

a akce během celého školního roku. 
Naše školka je nadále zařazena 
do projektu Škola plná zdraví.
Od října zahájí svou činnost mimoškolní 
kroužky a také kroužek pro předškoláky 

Těšíme se do školy, který bude probíhat 
dvakrát týdně v dopoledních hodinách.
V letošním roce mají rodiče zájem o ang-
ličtinu, keramiku a velký zájem je o krou-
žek jógy pro děti. Plavecký výcvik začne 

pro zájemce v únoru. Budeme dojíždět 
do Radlic, kde má výuka dobrou úroveň.
Na děti čeká v tomto roce spousta no-
vých poznatků, her, zajímavých zážitků a 
dobrodružství, divadelních představení 
a výletů. Pokračujeme ve spolupráci s 
canesterapeutickými psy z chovné sta-
nice Zeširokadaleka, sokolnickým spol-
kem Teir a naše školka se stará o zrak 
dětí a spolupracuje s ortooptikou Dr. 
Očka a společností Beluška, která hra-
vou a přirozenou formou představuje 
dětem život se zrakovým postižením.
Rádi bychom také navázali na spolu-
práci na projektu Edison little, kdy ve 
školce působila po dobu jednoho týdne 
zahraniční lektorka a seznámila děti s 
přírodou, kulturou a jazykem své země.
Doufejme, že celý rok bude příjemný a 
pohodový.                                                                         

Denisa Vranová, ředitelka

Přivítání nových prvňáčků v naší ZŠ
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 VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY

Volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky 
v roce 2017 se uskuteční 20. a 21. 
října. Termín voleb vyhlásil prezi-
dent Miloš Zeman 19. dubna 2017. 
Občané České republiky, kteří do-
sáhli zletilosti a nejsou omezeni ve 
svéprávnosti k výkonu volebního 
práva, zvolí 200 poslanců do Po-
slanecké sněmovny, dolní komory 
Parlamentu České republiky, pomo-
cí systému poměrného zastoupení. 

Volební místnost v naší městské 
části je tradičně pouze jedna, a to 
v sále hasičské zbrojnice na adrese 
Lysolajské udolí 113, Praha-Lysolaje. 
Voliči se mohou do volební míst-
nosti dostavit v pátek od 14:00 do 
22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00.
Volič může požádat ze závažných 
(zejména zdravotních) důvodů Úřad 
MČ Praha-Lysolaje a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V 
takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
Volič, který se nebude zdržovat v 
době voleb ve volebním okrsku v 
místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat za podmínek stanovených 
zákonem na voličský průkaz. Žádost 
o něj však musí obsahovat úředně 
ověřený podpis a žádost musí být do-
ručena úřadu trvalého bydliště voliče 
nejdéle 7 dní před volbami. Osobně 
lze žádost podat nejpozději 2 dny 
před volbami a nejdříve je možné 
průkaz vydat 15 dnů před volbami.

Základní škola               

oficiálně v novém
V pátek 1. 9. 2017 došlo k oficiálnímu 
otevření nově dostavených prostor Zá-
kladní školy Járy Cimrmana Lysolaje, se 
kterými se následně mohli ve čtvrtek 7. 
9. 2017 seznámit i občané na Dni otevře-

ných dvěří. Projekt, jehož cílem nebylo 
jen rozšíření kapacity školy, ale zejména 

zlepšení kvality výuky, byl zahájen počát-
kem minulého roku a jednalo se o roz-
šíření dosavadní budovy o nové křídlo, 
nástavbu patra nad tělocvičnu a dále o 
rekonstrukci některých prostor, napří-
klad již zmíněné tělocvičny, které byly v 
nevyhovujícím stavu. Do nových prostor 
byly umístěny specializované učebny 
chemie, fyziky, výtvarné výchovy či ja-
zyků, ale třeba také dílny nebo šatny. Ná-
paditou třešničkou na dortu je nové více-
účelové atrium, jehož smyslem je školu 
obohatit nejen esteticky, ale také prak-
ticky, jako například velice oblíbené letní 
kino, které letos zahájilo svoji činnost. 
Celkové náklady na projekt přesáhly 
30 000 000 Kč, které se většinou po-
dařilo získat z rozpočtu hl. m. Prahy.
Pevně věříme, že se nové pro-
story libí žákům, rodičům i učite-
lům  a přispějí k vytvoření ještě 
lepších podmínek pro vzdělávání. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

SPOLEK PC LYSOLAJE

Všichni členové Spolku Petanque 
club Lysolaje i někteří lysolajští  se 
scházeli  celé léto při  podvečerním 
hraní  na hřišti u Zázračné studánky.

Všichni poctivě trénovali, což 
přineslo své ovoce, v podobě 
druhého místa na Přeboru Prahy 
6 dvojic, kde se Pepa Malý umístil 
na pěkném druhém místě. Někteří 
ostatní členové se také zúčastnili 
několika regionálních turnajů,kde 
se jim více či méně dařilo.

Od října opět začneme s pravidelnými 
tréninky v Úněticích na drahách, 
které jsou vybudovány v prostorách 
pivovaru. V úterý od 18.00 do 
20.00 hodin a v pátek ve stejný čas.

Vzhledem k tomu, že se z důvodu 
nepřízně počasí nemohl konat 

výroční turnaj během Lysolajského 
babího léta, zveme lysolajské i 
přespolní na Vánoční turnaj, který 
se bude konat v čase adventním.

Ivana Majerová
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Tip na výlet

Chvatěruby
Obec Chvatěruby s 500 obyvateli leží po-
blíž Kralup nad Vltavou, dostat se do ní lze 
po železnici buď z ústecké nebo turnov-
ské dráhy, autobus sem jezdí z Kobylis a 
vede tu Vltavská pravobřežní cyklotrasa.
Turisticky jsou Chhvatěruby zajímavé 
hradem, přestavěným na zámek. První 
historická zmínka o Chvatěrubech byla 
zaznamenána roku 1141, kdy Ida, pří-
buzná knížete a krále Vladislava II., věno-
vala Chvatěruby doksanskému klášteru.
Případné panské sídlo tehdy mělo 
pravděpodobně podobu dvorce u 
kostela. Hrad zde zřejmě vznikl v 
průběhu 14. století a první možná 
zmínka o něm je z roku 1366, kdy pa-
třil pražskému měšťanovi Jakši Bolkovi. 
Na začátku 15. století hrad zís-
kali  Zajícové z Hazmburka. 
V roce 1467 byl hrad dobyt a pobořen 
královským vojskem Jiřího z Podě-

brad, ale brzy na to opraven a obýván.
Po roce 1567 byl hrad Janem z Vald-
štejna renesančně přestavěn. Na 
místě gotického hradního paláce pak 
v 16. století vznikl renesanční zámek. 
V roce 1616 zámek získali Lobkovi-
cové, ale nevyužívali jej a nechali 
zpustnout, jeho stav pak ještě zhor-
šilo vydrancování za třicetileté války.  
Po válce hrad koupila Anna Markéta 
Kostomlatská z Vřesovic. Její syn Karel 
Josef Voračický se oženil s Marií Kon-
stancií, která vnesla na chvatěrubský 
hrad honosnější způsob života. Pro 
vznešenější nový život však starý hrad 
již nestačil. Proto Voračický roku 1717 
požádal, aby mohl v klášterní skále na-
lámat kámen na novou stavbu. Jižní a 
východní strana zámku byly zbořeny 
a ke zbylému mohutnému zdivu byl 
přistavěn nový zámek barokního stylu.
Karel Voračický se při přestavbě velmi 
zadlužil a nebyl schopen ji dokončit.  V 
roce 1816 nechal nový majitel chvatě-
rubského panství z opuštěné zchátralé 

budovy vytrhat kamenné ostění dveří i 
oken a převezl je do Panenských Břežan. 
Potom už ani místní obyvatelstvo stavbu 
nešetřilo a odnášelo z ní, co se dalo.
13. září 1817 v jednu hodinu po půlnoci, 
za úplného bezvětří, zřítila se střecha 
dosud zachovalého východního zá-
meckého křídla. Do roku 1820 zůstala 
budova opuštěná, kdy pražský tesařský 
mistr Rohan se pokusil stavbu opra-
vit. Bohužel ale nebyla obnovena ani 
spadlá římsa. Když objekt začal ohrožo-
vat kolemjdoucí, nechal farář Frolík roku 
1891na vlastní náklady zdivo zbořit a 
kamenem zasypat propadlé sklepy. Ve 
zbylé zřícenině si zřídil zahrádku. V roce 
1918 koupil zámek František Matějov-
ský, zámek byl v roce 1947 znárodněn a 
přešel do vlastnictví státu. Od roku 1991 
jsou majiteli zámku manželé Drášilovi 
z Prahy, kteří zámek postupně opra-
vují. Památka není veřejně přístupná.
V předhradí trojdílného hradu stojí kos-
tel sv. Petra a Pavla z první poloviny 13. 
století. Kromě něj se dochovala jižní 

hradba předhradí s pozdně gotickou 
baštou brutálně přestavěnou na obytný 
dům, je zde deska, připomínající ná-
vštěvu Karla Hynka Máchy. V čele stojí 
renesanční palác, který ve sklepní úrovni 
obsahuje zdivo čelní gotické hradby. Z 
hradu se dále dochovala část mohutné 
hradby, ale zbytek staveb byl překryt 
nedostavěnými barokními křídly.  f.Zřícenina tvrze ve Chvatěruby

 NOVÝ SOCHAŘSKÝ KATALOG 

Tak jako v předešlých letech i tentokrát 

jsme u přiležitosti již IV. Sochařského 

sympozia Lysolaje pro vás připravili 

katalog, který obsahuje průřez všemi 

ročníky. Katalog je zdarma k vyzvednutí 

na Úřadu městské části Praha-Lysolaje.
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SDH Lysolaje

Léto je obvykle obdobím, kdy vět-
šinu výjezdů tvoří likvidace sršních a 
vosích hnízd a ani letos tomu nebylo 
jinak. Kromě bodavého hmyzu jsme 
se však věnovali i jiným činnostem.  

Požár pole Úholičky 
Jednotka se v počtu 2+1 zúčastnila 31. 
7. 2017 likvidace požáru pole u Úholi-
ček. Požár jsme likvidovali za pomoci 
lafetové proudnice na naší Tatře CAS 32. 
Dále jsme dle potřeby dodávali vodu.

Kropení komunikací 
I v letošních tropických dnech jsme 
na žádost ÚMČ kropili silnice, aby-
chom tak alespoň trochu ochladili 
horký vzduch v naší městské části a 
snížili vysoký obsah prachu v povětří.

Výcvik na člunu 
V úterý 1. 8. 2017 jsme byli k večeru 
provětrat náš zánovní člun na Vltavě. 
Bylo to docela příjemné zchlazení. 
Mimo ovládání lodi jsme nacvičovali 
záchranu tonoucího a jeho vytažení na 
loď, ať už klasicky, nebo na páteřní desce.

Dětský tábor Okna u Bezdězu                                       
17. - 20. srpna 2017
Preventivně výchovná činnost a čas vě-
novaný vzdělávání mládeže patří neod-
myslitelně k naší práci. Vždy nás baví, a 
to nejen proto, že se setkáváme s klad-
ným ohlasem dětí a rodičů, ale i proto, že 
tuto činnost pokládáme za velmi smy-
sluplnou. Jednou z takových akcí byl 
příměstský dětský tábor Okna u Bezdězu.
Děti se s námi učily a procvičovaly zá-
klady lezení, zdravovědy a záchranařiny. 
Přijeli za námi hasiči města Mšena a na 
závěr jsme byli na návštěvě u hasičů 
ve Skalici u České lípy. Myslíme si, že 

se vše povedlo a děti byly spokojené.

Psí den 6 TLAPEK s Prahou 6
Městská část Praha 6 pořádala psí den 
6 Tlapek, který proběhl v sobotu 2. 9. 
2017 od 10:00 do 17:00 hodin Na Vy-
pichu (pláň před Oborou Hvězda).
My jsme zde prováděli požární asistenci a 
k vidění byly například agility, frisbee, za-
jímavé soutěže pro všechny návštěvníky, 
prezentace psích útulků, ukázky záchra-
nářských a bezpečnostních složek nebo 
netradiční módní psí přehlídka, koncert, 
tombola a soutěž o nejsympatičtějšího 
psa z prezentovaných psích útulků 

- „Největší útulný sympaťák – NÚSík“. 

Šárecký okruh 9. září 2017
Šárecký okruh je pochod pro děti a do-
spělé, který se koná vždy na začátku 
září a tento rok byl již jeho 26. ročník.
I letos jsme obsadili jednu z kontrol. 
Po krátké přednášce čekal děti úkol v 
pravdě hrdinný, uhasit hořící budovu Ná-
rodního divadla. Naučily se, jak správně 
uhasit požár a hasiči jim předvedli vy-
bavení zásahového vozidla Tatra CAS 32.
Celá akce se velmi vydařila, počasí nám 

přálo a jako již v předchozích letech 
jsme byli navíc dětmi prohlášeni za 
jednu z nejzábavnějších částí pochodu.

Požár stohu - Praha 6, Štěpnice
Dne 5. 9. 2017 v 16:28 byl naší jednotce 
vyhlášen požární poplach - požár stohu li-
sovaných balíků slámy na poli vedle ulice 

Štěpnice, cca 500 m za hranicí Lysolaj.
Vyjely oba naše vozy (Tatra CAS 32 i Sca-
nia CAS 24). Na místo události se po-
stupně sjelo několik hasičských sborů 
z Prahy a okolí. Po úvodním zásahu, 
kdy se zabránilo šíření požáru po poli, 
velitel zásahu (po dohodě s majitelem 
stohu) rozhodl, že se stoh nechá kontro-
lovaně dohořet. Majitel stohu si nemohl 
zajistit techniku na rozebírání stohu a 
hašení cca 300 půltunových balíků na-
skládaných na jedné hromadě nemělo 
prakticky smysl. Z místa zásahu byly 
postupně odvolány všechny jednotky, 
na místě zůstala jen ta naše, která za-
jišťovala dozor nad požářištěm až do 
ranních hodin, kdy jsme byli vystřídáni 
jednotkou ze sousedních Horoměřic. 

 Ing. Anna Zapletalová, Robert Frolík

PÁLENÍ BIOODPADU 

V poslední době se množí stížnosti 
občanů na častý zápach a kouř z ohňů 
v ozduší. Pálení jakéhokoliv odpadu 
je však ze zákona o odpadech (zákon 
č. 185/2001 Sb.) i z obecně závazné 
vyhlášky hlavního města Prahy 
(vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP) zakázáno. 

Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. 
Pálit je možné pouze čisté a suché 
dřevo, které se použije jako palivo 
na otevřeném venkovním ohništi. V 
tomto případě nejde o pálení odpadu, 
ale paliva. Bioodpad se přednostně 
kompostuje. Pokud občan nevlastní 
kompostér či nemá místo na založení 
kompostu, může bioodpad odvézt 
do nejbližšího sběrného dvora 

nebo si objednat sběrnou nádobu s 
pravidelným vývozem u Pražských 
služeb. Naše městská část zajišťuje 
každé pondělí v ranních hodinách  
odvoz bioodpadu velkoobjemovými 
kontejnery z předem avizovaných 
míst. Další svoz bioodpadu 
zajišťuje také Magistrát hl. m. Prahy. 

ÚMČ Praha-Lysolaje.
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Za humny

Putovní výstava fotografií „Olga Havlová 
a Výbor dobré vůle“ navštívila už přes 
padesát  měst u nás i v zahraničí. Teď je 
do 29. září k vidění ve Skleněném paláci 
na Náměstí Svobody v Praze 6. Třiatři-
cet fotografií umístěných na 26 plaká-
tech zobrazuje počátky činnosti Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se-
tkávání paní Olgy s dětmi a dospělými 
se zdravotním postižením, ale také se 
spřízněnými osobnostmi, například s 
princeznou Dianou, hercem Alainem De-
lonem či španělskou princeznou Kristý-
nou. Další fotografie zachycují prostředí 
tehdejších psychiatrických léčeben a 
ústavů sociální péče. Fotografie poří-
dili známí fotografové Ondřej Němec, 
Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Ga-
briela Čapková, Zdeněk Chrapek a další.
Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové 
založila Olga Havlová (1933-1996), první 
manželka prezidenta České republiky, 
s cílem pomáhat lidem se zdravotním 
nebo sociálním handicapem, aby se 
mohli co nejlépe začlenit do společnosti.

Parkovací zóny na Praze 6 doznaly změn. 
Požadavek Lysolaj na to, aby i lysolajští 
byli zahrnuti do systému parkovacích 
zón Prahy 6, nadále trvá, byl za poslední 
rok několikrát zopakován, ale zatím nebyl 
hlavním městem ani Prahou 6 vyslyšen.
Praha 6 alespoň zlevnila parkování 
ve vyznačených zónách. V takzva-
ných smíšených zónách došlo ke zlev-
nění nočního parkování, které místo 
současných až 440 korun vyjde na 
pouhých 20 korun. Během státních 
svátků navíc mohou návštěvníci nyní 
bezplatně stát i tři nebo čtyři dny. 

Až do konce října bude v relaxačním 
prostoru Šesťáku na Vítězném náměstí 

panelová výstava zachycující Vítězné 
náměstí tak, jak se měnilo během dvou 
posledních staletí. Výstavka je předzvěstí 
soutěže na rekonstrukci Vítězného ná-
městí, které je plánováno na letošní pod-
zim. Návrhy bude hodnotit porota slo-
žená ze zástupců magistrátu, Praha 6 a 
několika architektů, včetně zahraničních. 
Prostor Vítězného náměstí býval kdysi 
významnou křižovatkou, odkud se 
rozbíhaly tři cesty: k Písecké bráně 
a pak do Prahy, do Vokovic a Velesla-
vína a do Podbaby a dále do Roztok. 
Urbanistické řešení nového Bubenče a 
Dejvic bylo svěřeno na základě soutěže 
architektu Antonínu Englovi. Ten vypro-
jektoval centrální náměstí celé oblasti, 
které se od roku 1928 začalo zastavovat. 
Budování však přerušila hospodářská 
krize, a i když po válce došlo ještě ve spo-
lupráci s Englem k dostavění některých 
proluk, náměstí nebylo nikdy dokončeno. 
V 50. letech prosazoval generál Če-
pička na Vítězném náměstí budovu 
obrovského armádního domu, poz-
ději se tu měly stavět školy, pak nová 
radnice, před časem se občanům 
podařilo z Kulaťáku vypudit kontro-
verzního Ledního medvěda Radana 
Hubičky. Další projekt na zástavbu 
představilo Kellnerovo PPF před prázd-
ninami, tentokrát z dílny Jakuba Cíglera.

Nakladatelství Foibos Books vy-
dalo jako svoji 104. Publikaci 
knihu „Slavné vily Prahy - Bubeneč“. 
Kniha je významným příspěvkem čes-
koslovenské architektury a navazuje na 
úspěšné vydání o slavných stavbách v 
Praze 6. Pečlivě dokumentuje jednot-
livé architektonické stavby z hlediska 
jejich historické a kulturní hodnoty. 
Podrobně se věnuje také stavebníkům 
a architektům, jejich osudům a život-
ním peripetiím v návaznosti na zre-
alizovanou výstavbu na území mezi 

dnešní křižovatkou na Špejcharu 
až po bývalé bubenečské nádraží.

„Před více jak stoletím se zde začaly stavět 
velice kvalitní a zajímavé vilové objekty a 
území získávalo na bonitě a věhlasu svých 
obyvatel,“ řekla zástupkyně starosty 
ing. arch. Eva Smutná. Součástí knihy je i 
mnoho dosud nepublikovaných archiv-
ních materiálů. Editorem knihy je prof. 
Petr Urlich z fakulty architektury ČVUT.

Na jednu jízdenku je možné cestovat 
nejen pražskou MHD a vlakem, ale 
také všemi autobusovými linkami 
mezi Prahou a Kladnem, Kladnem 
a Slaným, kladenskou MHD i dal-
šími doplňkovými regionálními spoji
V systému PID budou nově zahrnuty veš-
keré autobusové linky mezi Prahou a 

Kladnem. Provoz na této trase bude posí-
len nejen ve všední dny díky novým klou-
bovým autobusům, ale také o víkendech 
zkrácením a zrovnoměrněním intervalů. 
Jízdenky PID budou nově platit také 
na všech linkách kladenské MHD 
a na železnici v oblasti Kladenska 
a Slánska. Na již integrovaných lin-
kách bude  možné označit papíro-
vou jízdenku PID přímo ve vlaku

V bubenečské kavárně a galerii KABINET 
jsou vystaveny grafiky malíře, kostým-
ního výtvarník a scénografa Karla Marxe 
(1928-2015) z Roztok. Absolvent AMU v 
Praze (obor scénografie) v letech 1962-
68 pracoval jako výtvarník Čs. televize, 
poté byl scénografem kladenského diva-
dla. Od roku 1983 se živil na volné noze.
Vystavoval na mnoha místech v ČR, 
hodně také v Německu. Podílel se 
na více než šesti desítkách divadel-
ních představení. V říjnu se expo-
zice vymění a připomene výtvar-
níka Marxe jeho olejovými malbami.

Pokračování na následující straně.

Olga Havlová

Návrh výstavby na Vítězném náměstí

Nové kloubové autobusy v Praze
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Pražští  radní  schváli l i  kon-
krétní plán nejbližších kroků k 
proměně Císařského ostrova. 
Na ostrově se právě staví rozšířená čis-
tírna odpadních vod. Její přestavba pod-
nítila proměnu celého ostrova. Řešení 
podoby největšího pražského ostrova a 
jeho okolí magistrát hledala pomocí sou-
těžního workshopu. Zvítězil návrh me-
zioborového týmu Pelčák, Wagnerová, 
Malina a Šindlar a se stal základem pro 
novou podobu bubenečského ostrova. 
Uprostřed něj by měly být vzniknout 
potůčky a říční ostrůvky, ideální prostor 
pro odpočinek pro nervy zkoušených 
Pražanů. Nejprve je ale třeba odklidit 
černé skládky a ostrov celý uklidit. Vy-
tvořit okružní pěší i jezdeckou cestu, 
pak přijde na řadu nová lávka k ZOO a 
zvedací lávka z ostrova ke Stromovce

Bubenečská Stromovka se zvětšila o 23 
hektarů, když padlo 630 metrů oplocení a 
byla k ní  připojena nevyužívaná část are-
álu Výstaviště Praha s cennými dřevinami.
Jde nejen o zvětšení Stromovky o vý-
razný kus zeleného pásu, ale i o první 
krok k budoucímu užšímu propojení 
obou lokalit. V této části vzniknou i další 
brány. Na zbytkové louce má v areálu 
Výstaviště také vzniknout přírodní bio-
top sloužící jako veřejné koupaliště. 
V i d i t e l ný m i  z m ě n a m i  p ro -
chází rovněž park Stromovka. 
Na časy se blýská i nedalekému 
k ruhovému divadlu Spirála .

Původně bylo v plánu odstranění di-
vadla. Zbourání by ale vyšlo na 35 až 
40 milionů. Proto se objevil návrh di-
vadlo opravit a začlenit do kulturní 
scény na Výstavišti. Náklady na opravu 
byly vyčísleny na 65 milionů korun. 
Tato částka nezahrnuje další divadelní 
technologie. Budovu opraví městská 
společnost Rozvojové projekty Praha.
O tom, co v prostoru vznikne, 
hlavní město Praha teprve uvažuje. 
Rekonstrukcí projde vnější plášť, 
rampy a schodiště, vnitřní ocelové 
konstrukce, elektrické rozvody nebo 
výtah i technologická část. Prostor 
bude fungovat jako divadlo s hledi-

štěm pro maximálně pět set diváků.
Divadlo Spirála vzniklo přestavbou bý-
valého panoramatického kina v roce 
1991 u příležitosti tehdejší Všeobecné 
československé výstavy. Název získalo 
podle spirálovité rampy uvnitř. V le-
tech 1994 až 1998 se zde hrál legen-
dární muzikál Jesus Christ Superstar.
Budovu poničila povodeň v roce 
2002, voda kompletně zatopila sute-
rény a parter objektu, kde byly pro-
vozní technologie a prostory pro 
diváky. Statika budovy ale přitom po-
rušena nebyla. Přestavba by mohla 
být dokončena do konce roku 2019.

f. 

Budoucí podoba parku nad novou čistírnou odpadních vod

Petr Šabach 

* 23. 8. 1951 - † 16. 9. 2017

My tady dobře víme,  že                                                       
čím horší cenová skupina,                             

tím lepší lidi tam potkáš.
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Zahradník roku
Díky přírodním živlům, letos poprvé 
souboji o nejlepšího lysolajského 
zahradníka nenakloněným, odehrálo se 
klání v prostředí pro soutěžní exempláře 
přirozeném, přímo na zahrádkách. Porota 
se tentokrát proběhla křížem krážem po 
Lysolajích i napříč všemi zahrádkářskými 
osadami, a neměla to vůbec lehké. 
Vedle typických „domácích“ plodin 
hodnotila i vzácné a exotické exponáty. 
V Lysolajích se pěstují české okurky, 
moravský česnek, maďarské papriky, 
španělské olivy, řecké fíky, japonské 
hrušky, kanadské borůvky,  chovají se 
australští papoušci, sibiřské kočky, čínští 
naháči, holandské slepice... Společné 
však mají jedno: pilnou práci, spoustu 

času, láskyplnou péči, odborný dohled a 
hlavně, radost z díla všech, kteří se o své 
zahrady, zahrádky, truhlíky a květináče 
a své chlupaté či pernaté miláčky starají. 
Zahradníkem, tedy zahradnicí roku 2017 
se stala paní Jana Zelenková s košíkem 
plným podzimních dobrot. Zaskočte si 
pro recept na mirabelkový džem, šťávu z 
růží či pečený čaj. Druhou příčku obsadil 
pan Zdenek Janoušek s muškátovým 
vínem a exkluzivními melouny. Třetí 
byla paní Věra Benešová. Nebo její bába 
kořenářka? A protože letos  nemohla 
být vyhlášena soutěž divácká, kromě 
ochutnávání, obdivování a posuzování 
se hodně fotografovalo, aby nikdo z 
příznivců našeho soutěžení nezůstal 
ochuzen. Pokochejte se pohledem, držte 
palce, aby nám příští rok počasí přálo. 
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MC Liška
Milé lišky a liščata, letní dny jsou 
nenávratně pryč a přiblížil se podzimní 
čas nových akcí, kroužků a školy. Letní 
příměstský tábor Stavitelé aneb 
Urbaria 2017 proběhl v posledním 
prázdninovém týdnu a stavitelských 
aktivit se zúčastnilo 30 dětí. Užili 
jsme si lysolajské kopečky, Riviéru, 
Housle a krásnou přírodu při četných 
procházkách a hrách. Navšívili jsme 
Archeologický park v Liboci, kde 
jsme chystali hlínu pro pec na chleba. 
Stavěli domečky v lese nad Houslemi 
a nakonec jsme našli poklad rytíře 
Hrocha z Čábelic. Týden utekl jako nic 
a nastala škola. Připravili jsme oblíbené 
kroužky a nově nabízíme dospělým 
večerní kruhové cvičení s Martinou.

Ve čtvrtek 2.11.2017 od 15:45 bude 
Černá hodinka s loutkovým divadlem, 
výtvarnou dílnou a Světýlkovou procház-
kou do Kaménky. Liščí tlapky začnou 
od října, připravujeme loutkovou dílnu 
a další výtvarné aktivity pro šikovné 
ruce. Už se moc těšíme, přijďte mezi nás.

Tvořivé pondělí od 9:30 do 11:30 h
Začínáme 2.10.2017

Herna, zpívánky a výtvarka
Dopoledne plné her, výtvarných čin-
ností a zpívání. Vstupné 50 Kč za 
rodinu, potřebné jsou přezůvky a 

svačina. Vhodné oblečení výhodou, 
používáme často prstové barvy a le-
pidla. Program vedou dobrovolníci.
  
Strollering s Kamilou Šímovou
V úterý a ve čtvrtek od 10:00 sraz 
u Šlechtovky, cvičí Kamila Šímová
Při první návštěvě zavolejte nebo pošlete 
SMS cvičitelce na tel. +420 608 083 542. 
Partnerem cvičení je Spolek Liška v Ly-
solajích - aktivity pro maminky s dětmi   
Mateřská v pohybu: dostáváme se do 
formy za přítomnosti našich dětí :-) 
Sportovní dynamická chůze, správné 
držení těla a trochu posilování.
Přihlašte se do skupiny na Fa-
cebooku „Strollering ve Stro-
movce“ nebo www.strollering.cz.

Kruhový trénink s Martinou Průšo-
vou
Ve čvrtek od 19:30 do 20:30 h v tělo-
cvičně ZŠ, vchod z ulice Mateřská.
Kruhové cvičení je určené pro ženy i 
muže. Jedná se o kombinaci aerobních 
a anaerobních aktivit, které posilují 
svaly, zpevňují tělo, zrychlují metabo-
lismus a spalují tuky. Kruhové cvičení 
vede k pevnému a zdravému tělu. Cvi-
čení je vhodné jak pro začátečníky, tak 
i pro pokročilé. Cena 100 Kč/osoba. 
Lektorka: Martina Průšová, vede 
také lekce strolleringu v ko-
munitní zahradě na Suchdole. 
  
Jemná jóga pro dospělé                                                                 
se Soňou Zemanovou
Každé úterý od 20:00 - 21:00 hodin
Pravidelné lekce Jemné jógy, cvičení vy-

chází z Hatha jógy, která klade důraz na 
práci s tělem (ásany) a dechem (práná-
jámu) a jejich vzájemné spojení. Je ve-
deno citlivou formou. Lekce jsou vhodné 
i pro začátečníky. Přijďte načerpat novou 
energii, jemně si protáhnout tělo, relaxo-
vat a naučit se poznat své tělo a pracovat 
se svým dechem. Hodiny jsou doplněny 

aromaterapií, léčivou vůní přírodních 
esenciálních olejů. Rezervace není nutná. 
Podložky a bločky na cvičení jsou k dis-
pozici na místě. Více na http://www.mc-
liska.cz/ nebo http://www.jogahrou.cz/
 
Kroužky ve škole a školce
Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška pro 

děti od 4 do 7 let
Kroužek začne 5. 10. 2017
Děti při hodinách rozvíjí své pohybové 
schopnosti. Běhají, skákají, běhají sla-
lom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se 
žraloky, plují na pirátské lodi, zachra-
ňují princezny. Hrajeme si na zvířátka, 
závodíme a rozvíjíme dětskou fantazii. 
Lektorky Marcela Blažková a Andrea 
Žitková
Kroužek Lišák pro děti od 6 do 10 let
Od 5.10. 2017 každý čtvrtek 14:00 

– 15:30 h v ZŠ Járy Cimrmana
Zájmový ekologický kroužek pro zvídavé 
děti od 6 do 10 let, které mají rády přírodu, 
zvířata a rády chodí do přírody. Součástí 
kroužku je péče o koně a ovce. Program 
zajišťuje Ábel z.s. Lektor: Kamil Vaněk

P ř i p r a v u j e m e  t a k é  p ř e d -
nášk y na L išč í  univer z i tu
Můžete se předběžně hlásit na říjno-
vou akci “Den pro zdraví” s nutriční 
terapeutkou Jaroslavou Megovou. 
Pokud máte nějaké otázky na téma 
zdraví, jak předcházet nemoci a pří-
padně potřebujete radu ohledně 
stravy a hubnutí, či zdravotních potí-
žích a jejich možné nápravě, připravu-
jeme pro vás půlhodinové konzultace. 

Také s Janou Koutníkovou nabídneme 
po prázdninách další workshop na 
téma Výchova dětí. Sledujte pravidelně 
Facebook nebo kalendář na webu
www.mc-liska.cz/kalendar-akci-2017/.

Marcela Blažková. 
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LYSOLAJSKÁ DRAKIÁDA 

 

VII. ROČNÍK 
 

V neděli 8. října 2017 ve 14.00 hodin 
 

Na poli na konci ulice DOLINA 
 

Soutěž o nejkrásnějšího 
a nejvýše létajícího draka. 

Všechny děti i s rodiči jsou vítány 

Policejní okénko

Zvýšený dohled strážníků u pře-
chodů pro chodce v blízkosti škol
Pražští strážníci v souvislosti se zahá-
jením školního roku opět dohlížejí na 
přechody  pro chodce v blízkosti škol a 
školských zařízení. Zvýšený dohled nad 
bezpečím školáků na přechodech bude 
pokračovat i v dalších zářijových dnech.
Na zajištění bezpečnosti dětí v metropoli 

v prvních dnech školního roku dohlíží 
celkem 254 strážníků. Městská policie 
tak je přítomna u 153 pražských základ-
ních škol a 174 přechodů pro chodce. 

„Jednotlivá obvodní ředitelství městské 

policie mají díky dlouholetým zkušenos-
tem přehled o přechodech pro chodce, 
které děti velmi často využívají při cestě 
do školy a které se v některých případech 
nenachází přímo u škol. Strážníci proto 
jsou i na těchto přechodech“, uvedl ředi-
tel pražské městské policie Eduard Šuster.
Od druhého zářijového týdne pak je pod 
dohledem strážníků  každý všední den 
po celý školní rok více než 110 přechodů 
v čase od cca 7:15 až do 8:00 hodin.
Aktivitu strážníků vítá i radní pro bez-
pečnost a prevenci kriminality Libor 
Hadrava: „Zajištění bezpečnosti ško-
láků při cestě do školy je jednou z pri-
orit vedení hlavního města Prahy. Na 
začátku září jsou děti často myšlen-
kami ještě na prázdninách a nemusí 
se plně soustředit na dodržování bez-
pečnosti na pozemních komunikacích.“
V souvislosti se začátkem školního 
roku Městská policie Praha dopo-
ručuje, aby rodiče svým dětem při-
pomněli pár preventivních rad:

•Nejkratší cesta do školy ne-
musí být ta nejbezpečnější. 

• Silnici přecházejte přes přechod pro 

chodce. 
•Řádně se před vstupem na pře-

chod rozhlédnout oběma směry. 
•Na přechod je bezpečné vstupovat 

až poté, kdy řidič s vozidlem zastaví. 
•Před tramvají nemají chodci přednost. 
•Viditelně umístěné reflexní prvky 

na oblečení nebo aktovce zvy-
šují bezpečnost dítěte v dopravě. 
Jedno doporučení také přímo pro rodiče 
školáků - Nezapomeňte, že jste pro děti 
tou nejdůležitější osobou. Stále pozorují 
a sledují vaše chování, a tím získávají 
jasný příklad pro své budoucí jednání. 
Jděte proto dětem co nejvíce příkladem.
Pražská městská policie apeluje 
také na všechny řidiče, aby i oni vě-
novali maximální pozornost pro-
vozu na pozemních komunikacích, 
a to nejen v blízkosti přechodů.
Na základě výše uvedených řádků pro-
vedla Městská policie hl. m. Prahy v mě-
síci září tematickou dopravní výchovu 
u žáků 1. a 2. třídy Základní školy Járy 
Cimrmana Lysolaje „Do školy bezpečně“. 

Jiřina Ernestová, MP hl. m. Prahy
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 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 2. 10. 2017 - náhradní termín                                       

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115 

Pondělí 9. 10. 2017                                                              

křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou

Pondělí 16. 10. 2017  

ul. Květová, u obecních garáží

Pondělí 23. 10. 2017  

ul. Hřebenová u č. p. 181

Pondělí 30. 10. 2017 - náhradní termín 

ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 6. 11. 2017 

ul. Lysolajské údolí proti č. p. 62

Pondělí 13. 11. 2017 

křižovatka Dolina x Podholí

Pondělí 20. 11. 2017 

ZO Zavážky - směr Suchdol                                            

Pondělí 27. 11. 2017 

křižovatka Mateřská x Žákovská

Přistavení od 08:00 do 10:00 hodin.

 BIO KONTEJNER MHMP

Sobota 7. 10. 2017 
13:00-16:00 hodin 

aréál Housle - u nádrže

Sobota 14. 10. 2017 
13:00-16:00 hodin 

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115

Sobota 21. 10. 2017 
13:00-16:00 hodin 

ul. Podholí

Sobota 4. 11. 2017 
13:00-16:00 hodin 

ul. Dolina, otočka MHD

Sobota 11. 11. 2017 
13:00-16:00 hodin 

ul. Štepnice, ZO Zavážky

Sobota 18. 11. 2017 
13:00-16:00 hodin 

ul. Hřebenová u č. p. 181

FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Letní cestování,  
jež dorazily do redakce Lysolajského 
zpravodaje, odbornou porotu naší  foto-
soutěže nejvíce zaujala krásná příroda 
manželů Brettlových. Gratulujeme k vítěz-
ství. Cena od partnera fotosoutěže Centra 
FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 500 Kč na 
fotoslužby, je připravena k vyzvednutí  
na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          
s tématem: 

Barevný podzim

Fotografové se mohou těšit jako 
vždy na poukaz v hodnotě 500 Kč 
na fotoslužby Centra FotoŠkoda.

Fotografujte a své snímky přineste 
na Úřad městské části Praha-Lysola-
je či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz. 

Foto: manželé Brettlovi

VO KONTEJNERY 

Úterý 10. 10. 2017 
ul. Sídlištní u č.p. 245/18a

 Úterý 17. 10. 2017 
křižovatka Žákovská x Starodvorská

 Úterý 14. 11. 2017 
ul. Dolina, otočka MHD

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Jaroslav Srb - 80 let 

  Pan Josef Kudeřík - 85 let                            

Paní Miloslava Koehlerová - 85 let                                                                       

Jubilantům upřímně gratulujeme. 
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

Periodický tisk  územního samospráv-

ného celku vydává: Úřad městské části 

Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 

Praha–Lysolaje tel.: 220 921 959; fax: 233 

920 297, e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;,                                         

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 30. 11. 2017 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 10. 11. 2017

periodikum je v evidenci   MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů

odpovídají autoři, příspěvky nemusí

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6, 

www.falon.cz

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Úterý 10. 10. 2017 
18:00 - 18:20                                                                           

ul. Hřebenová u č. p. 16

 18:40 - 19:00 
křižovatka Žákovská x Starodvorská

 Čtvrtek 9. 11. 2017 
18:00 - 18:20                                                                           

ul. Hřebenová u č. p. 16

 18:40 - 19:00 
křižovatka Žákovská x Starodvorská

TULIPÁNY PRO OBČANY

Městká část opět nabízí občanům cibulky 
tulipánů zdarma pro vysázení do svých 

předzahrádek.

Cibulky těchto jarních květin v „dárkovém“ 
balení si můžete vyzvednout na ÚMČ Praha

-Lysolaje v úřední dny.                               

Mariánská pouť
Malému pánovi se každou noc zdá, že 
mu něco schází. A není to příjemný 
sen, jenže Malý pán neví, že mu nejvíce 
chybí přátelství, přitom blízkého přítele 
má na dosah ruky. Aby to zjistil, musí 
obejít velký kus země a splnit několik 
náročných úkolů. To je ve stručnosti 

obsah pohádky Malý pán, kterou na 
letošní Mariánské pouti zahráli jedni 
z nejlepších českých loutkoherců 
- René Krupanský, kterého děti znají 
hlavně jako Kostkáče a Moudronose 
z televizních pohádek a Radek Beran, 
režisér a herec ze souboru Buchty a 
Loutky. Nádherné, do posledního de-
tailu propracované loutky i miniaturní 

nábytek a rekvizity o desítkách kusů 
si zahrály nejen v Houslích, ale také 
v celovečerním filmu o Malém pá-
novi, který měl loni premiéru v kinech.
Letošní pouť měla několik prvenství 
- poutní mši svatou sloužil nový sva-
tomatějský farář Matúš Kocian, který 
je mimo svého kněžského povolání 
také uznávaným entomologem a 
jeho jméno nese i jeden kavkazský 
brouk Phaneropella Kociani. Páter 
Kocian se na závěr mše svěřil, že ko-
lem naší lysolajské kapličky Panny 
Marie často projížděl na kole, ale ne-
tušil, že tu jednou bude sloužit mši.
Dalším prvenstvím byl křest malého 
Václava - jsem vděčný jeho rodičům, 
že s tímto nápadem přišli, bylo to ve-
lice krásné obohacení pro všechny 
účastníky pouti a vlastně ani nevím, 
jestli zde byl někdo za celou dobu exi-
stence kapličky pokřtěn. Pokud o ně-
kom takovém víte, napište mi prosím. 
A až se budete budit z hrozného snu, 
že vám něco (nebo někdo) schází - 
zajděte si ke kapličce v Houslích. Ne-
máte to daleko třeba se tam s někým 
setkáte, tak jako Malý pán z té pohádky. 

Petr Šoltys

INZERCE

Hledáme byt, půdní prostor, suterén, 

menší domek nebo menší stavební 

pozemek ke koupi v Lysolajích. Jsme 

mladá rodina, zaměstnanci Karlovy 

univerzity v Praze. Seriózní jednání. Tel. 

777970192, email: vrydag007@seznam.cz
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Projekt Dolina - Mateřská škola
V minulém čísle Lysolajského 
zpravodaje jsme slíbili, že před-
stavíme detailně jednotlivé části
a stavby plánované výstavby pro-
jektu Dolina-Štěpnice. V severní části 
lokality vznikne nová mateřská škola.
V současné době se v Lysolajích na-
chází pouze Mateřská škola Pampeliška 
s celkovou kapacitou 56 dětí a její ka-
pacita je plně využita. Aktuálně byla 
schválena Novela školského zákona, 
zákona č. 178/2016 Sb., který  zavádí 
pro všechny obce s účinností od roku 
2020 povinnost zajistit předškolní vzdě-
lání pro děti již od 2 let věku. Z tohoto 
důvodu bude výstavba nové školky do 
této doby nutností. Předpokládáme, že 
nově vzniklá školka v lokalitě Dolina 
bude sloužit pro děti 2-3leté a současná 
mateřská škola bude pro děti starší. 
Budova nové mateřské školky bude níz-
kopodlažní, dvoutřídová, včetně veške-
rého zázemí a kuchyně. Ve třídách bude 
zajištěn samostatný prostor pro děti na 

spaní. Školka bude také mít extra učebnu 
pro provozování kroužků a místnost pro 
logopedii či jiné využití. Budova bude 
napojena na venkovní část s umělým 

povrchem tak, aby se děti nemusely za 
suchého počasi přezouvat. Před školkou 
bude také zbudováno nové dětské hřiště. 

ÚMČ Praha-Lysolaje


